
Hallituksen helmikuun kokouksen pöytäkirja 

 

Aika: 23.2.2015, kello 8.30 

Paikka: Helsingin yliopiston päärakennuksen kahvila, Fabianinkatu 33, Helsinki 

 

1. Kokouksen avaus   

Kokous avattiin kello 8.43. 

2. Kokouksen järjestäytyminen   

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Athina Tsentemeidou ja sihteeriksi Jana Ruf. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ramona Lepik ja Haruna Berg, jotka toimivat tarvittaessa 

myös ääntenlaskijoina. 

3. Läsnäolijoiden ja valtakirjojen toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus   

Läsnäolijat: Athina Tsentemeidou, Jana Ruf, Haruna Berg ja Ramona Lepik.  

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.   

4. Kokouksen asialistan hyväksyminen   

Hyväksyttiin kokouksen asialista.   

5. Avustusrahoituksen hakemus 

Aksentti hakee avustusrahoitusta vuodelle 2015. Sitä varten pitää laatia tarvittavat 

dokumentit. Haruna lupasi tehdä tuloslaskelma, tase ja talousarvio. Athina kirjoittaa 

toimintakalenterin ja toimintasuunnitelman. Ramona ja Jana toimivat tilin- ja 

toimintatarkastajina.   

6. Aksentin budjetti vuonna 2015 

Kokouksessa päätettiin Aksentin tämän vuoden kulutuksista. Seuraavat tapahtumat tuetaan: 

 Vuosijuhlat: 19.03. → 30€ 

 Tutustumisilta: lokakuussa → 30€ 

 Pikkujoulut: marraskuussa → 30€ 

 kaksi leffailtaa syksyllä → 2x10€ 

 Aksentin omat haalarimerkit (100 kpl à 1,58 € / kpl sis. ALV 24 % + toimituskulut 

8,45€)  

Ravintolapäivää ja pyöräilyretkeä Akseli Gallen-Kallela -museoon varten ei ole rahoitusta.  

 

7. Vuosijuhlat 



Kokouksessa päätettiin vuosijuhlien ruoasta. Athina ostaa kaksi peltillistä Fazerin 

Brownieskakkua (à 8€) sekä pussillisen riisipiirakoita (à 5€). Juhlissa tarjoillaan sen lisäksi 

kaksi pulloa limonadia tai mehua.  

 

8. Syksyn toimintaa 

Syksyllä järjestetään kaksi elokuvailtaa, joista ensimmäinen pidetään syyskuussa. Opiskelijat 

voivat äänestää etukäteen facebookissa katsottavista elokuvista. Aksentti tarjoaa pientä 

purtavaa. 

Liikuntavastaava järjestää syksyllä pyöräilyretken taidemuseoon.  

Aksentti järjestää sen lisäksi tuttuun tapaan tutustumisillan lokakuussa sekä pikkujoulut 

marraskuun loppupuolella.   

 

9. Viestintä 

Kokouksessa todettiin, että kevätkauden lopulla lähetetään Skk:n opiskelijoille Aksentin 

tervehdyksiä. Viestissä annetaan informaatiota Aksentin syksyn toiminnasta ja toivotetaan 

hyvää kesää.    

 

10. Järjestelyn asioita 

Todettiin, että kaikkien hallituksen jäsenten pitää antaa Harunalle puhelinnumeron sekä 

sähköpostiosoitteen avustusrahoitushakemusta varten.  

Kokouksessa valittiin Agata Dominowskaa tilavastaavaksi. Tilavastaavan tehtäviin kuuluu 

järjestää Aksentin säännölliset siivousvuorot Klusterissa sekä pitää huoltoa avaimesta.    

Sähköpostilistan ylläpitäjäksi valittiin Athina. Entinen ylläpitäjä Haruna antoi Athinalle 

ohjeita sähköpostilistan ylläpitämiseen.   

 

11. Aksentin omat haalarimerkit 

Kokouksessa päätettiin, että haalarimerkit tilataan kangasmerkit.com:ista. Haalarimerkkien 

paras koko on 10cm. Minimitilausmäärä on 100 kappaletta (100 kpl à 1,58 € / kpl sis. ALV 24 

% + toimituskulut 8,45€). Myyntihinta voisi mahdollisesti olla 2,50€, mutta siitä ei ole vielä 

päätetty.    

 

12. Uusi hallituksen jäsen 

Kokouksessa valittiin Ramona Lepik liikuntavastaavaksi. Ramona suunnittelee syksyksi 

pyöräilyretken Akseli Gallen-Kallela -museoon.  

  

13. Kokouksen päättäminen   



Kokouksen puheenjohtaja Athina Tsentemeidou päätti kokouksen klo 9.40. 

 

 

Athina Tsentemeidou   Jana Ruf 

kokouksen puheenjohtaja   kokouksen sihteeri 

 

 

Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.     

 

 

 

Haruna Berg      Ramona Lepik 

pöytäkirjan tarkastaja     pöytäkirjan tarkastaja 

 


